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De vereniging had in 2017 weer een leuke activiteitenkalender: 

In januari startten we met een boeiende en druk bezochte info-avond over natuurlijk 

bekappen door Hans Jacobse. De info-avond werd voorafgegaan door een kort praatje van 

Frans Haak van de Algemene Onderlinge Paardenverzekering van Zeeuws Vlaanderen. 

In februari was er de jaarlijkse ledenvergadering in het Klinket, er was weer een grote 

opkomst en dus heel gezellig! 

In maart namen we deel aan de natuurwerkdag in samenwerking met Staatsbosbeheer en 

de KNHS voor het onderhoud aan de ruiterpaden in het Braakmanbos, de bramenstruiken 

werden flink teruggesnoeid, zodat de ruiters weer veilig konden passeren. 

Ook nog in maart was er een workshop ‘maak je eigen frontriem en zadelbling’, in 

samenwerking met Jeto Horse, waarin 2 groepen enthousiaste deelnemers creatief aan de 

slag gingen. 

In april konden leden deelnemen aan een schrik- & obstakeltraining in samenwerking met 

Horse Improvement. Dit evement werd georganiseerd door Beau en Daantje voor hun stage 

voor het Zwin College. Alle deelnemers waren heel enthousiast en gingen weer met genoeg 

aandachtspuntjes naar huis. 

In mei kon iedereen dan weer, met korting, deelnemen aan een andere activiteit: de clinic  

gymnastiseren ism de Haringruiters, gegeven door Marcelle De Kam, op de locatie van het 

Kroonhof. Door de hoge temperatuur werd wat vroeger gestart, de 6 groepen van 2-3 ruiters 

toonden ondanks de warmte veel inzet en werden weer heel wat wijzer over de 

samenwerking met hun paard. 

Het concept van de bonnefooiritten bleek weer zeer succesvol. Er gingen ritten door in 

Aardenburg, Waterlandkerkje en Philippine. Gezien het succes zijn we van plan de 

bonnefooiritten te herhalen in 2018. Suggesties zijn welkom! 

De eerste bonnefooirit ging door in juni, en werd geleid door gastvrouwe Ria de Bruijckere, 

het was prachtig weer en met een talrijke opkomst werd het een heel leuke rit.  

In juli werd de tweede bonnefooirit geleid door Gertjan en verkenden we in een aangename 

temperatuur heel wat leuke polderweggetjes. 



In augustus werden we dan weer getrakteerd op de tot in de puntjes verzorgde bonnefooirit 

van André en Willy Maas. Onderweg werden we dan ook nog eens verrast door een 

aangename traktatie.  

En ook in september weer zo’n geweldig leuke activiteit: een puzzelrit! Volledig 

georganiseerd door Maya en Connie, waarvoor onze grote dank! En hopelijk kan dit nog 

eens herhaald worden, want het werd erg gesmaakt door de enthousiaste deelnemers. 

In november was er een tweede Natuurwerkdag ism Staatsbosbeheer: in Braakman-Noord 

gingen een aantal werklustigen aan de slag om al het gevaarlijke staaldraad en paaltjes te 

verwijderen, ook de bramen werden weer flink teruggesnoeid. 

Om ook in de wintermaanden aan de slag te blijven met onze paarden, is er deze winter een 

lessenreeks in samenwerking met Horse Improvement. Bovendien krijgen onze leden een 

mooie korting per les. In november ging de eerste lesdag van deze reeks door: 

gymnastiserend longeren met balken. Ondanks het koude weer gingen alle deelnemers heel 

actief aan de slag in het leerzame parcours. 

In december sloten we ons activiteitenjaar af met een interessante info-avond door Mireille 

Cappendijk, die haar kennis kwam delen rond tandheelkunde bij het paard. Dit was een 

leuke avond met veel ruimte voor vragen en interactie. 

Naast het organiseren van activiteiten, is het bestuur ook erg actief geweest achter de 

schermen bij het verdedigen van de belangen van de recreatieruiters/menners: Monique 

nam deel aan vergaderingen en overlegmomenten gericht op het aanleggen van 

ruiterpaden. Geregeld verschenen hierover stukken in de krant. Monique kon het 

ruiterpaden-probleem en de gevaarlijke situaties waarin ruiters soms terechtkomen, ook 

aankaarten in een 7 minuten durend filmpje gemaakt door TV-Scheldemond.  In april heeft 

de vereniging er in samenwerking met Paarden Toerisme Zeeland ook voor gezorgd dat de 

doorgang op het ruiterpad in de Zwarte Polder verbeterd werd: de betonplaten werden 

gelicht en weer gelijk gelegd. 

In juni werd het amendement van Nieuw Gemeentebelangen betreffende de ruiterpaden 

aangenomen met 10 voorstemmers en 7 tegenstemmers, hierdoor is de gemeente Sluis 

verplicht in 2018 een budget voor de ruiterpaden/andere paardenvoorzieningen uit te 

geven! Hoe hoog dat budget wordt is nog de vraag, er is om 200.000€ gevraagd. 

Na veel gelobby bij de politieke partijen en vele saaie raadsvergaderingen, mails en 

telefoongesprekken is het eindelijk zover! We mogen een betaald plan laten maken over 

voorstellen die volgens ons nodig zijn om het recreatief paardrijden in gemeente Sluis te 

verbeteren.  

Hopelijk is het de start van een uitgebreid ruiter-netwerk! Wij strijden verder. 



Verder nam de vereniging ook weer deel aan de Rabo Clubkas Campagne. Dit leverde de 

vereniging 167€ op. We zijn heel erg blij met dit bedrag en bedanken iedereen die op ons 

gestemd heeft! 

Online activiteiten 

Zowel de facebookpagina van de vereniging, als de groepen ontmoetingsplaats en 

oortjesfoto’s zijn zeer actief en dragen bij aan de zichtbaarheid van de vereniging. Daarnaast 

hebben we nu ook een groep, uitsluitend voor leden. Hier houden we de leden op de hoogte 

van onze activiteiten en kunnen leden onderling nieuwtjes en ideeën uitwisselen! Wil je 

gaan rijden en zoek je gezelschap? Zoek je vervoer? .... Plaats een berichtje in deze groep. 


